
11أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة االربعاء 2012/8/8

تنويه
في  وذلك  جنين  محافظة  أراضي  تسجيل  دائرة  عن  صادر  إعالن  في  ورد 

المعاملة رقم 5463/ج/2012 خطأ في اسم الوكيل حيث ورد خطأ رشاد سعد 

محمد »مصطفى العلي« والصحيح أن اسم الوكيل رشا سعد محمد »مصطفى 

العلي«. لذا اقتضى التنويه.

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم

دائرة التنفيذ
التاريخ: 2012/5/22
الرقم: 2012/1774

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: أشرف جميل أحمد يوسف من بلعا، وحاليًا مجهول محل اإلقامة.
عماًل بقرار سعادة قاضي تنفيذ طولكرم الصادر بتاريخ 2012/5/17 في القضية التنفيذية التي 
تحمل الرقم: 2012/1774 وموضوعها شيك بقيمة 4051 شيكل شاماًل للرسوم والمصاريف، حيث 
انه وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ، فإنه عليك أن تؤدي في ظرف خمسة عشر يومًا اعتبارًا 
من تاريخ تبلغك هذا اإلخبار إلى الدائن/ المحكوم له سلطان سعيد خضر صباح من قفين، أن 
تقوم بتنفيذ القرار المطروح للتنفيذ وإذا انقضت هذه المدة ولم تؤد المبلغ المطلوب أو لم تقم 

بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2012/5/22

مأمور التنفيذ
نسرين وسيم الجيوسي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف : تسويه
التاريخ 2012/8/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد فادي محمد صادق فقها    وذلك 
بصفته وريثا بموجب حجة حصر االرث رقم  137/124/354  تاريخ 1994/2/24 و حجة حصر االرث 

رقم 488/67/74 تاريخ 2012/8/1
و ذلك بمعاملة تسويه على القطعه 22+26 حوض رقم 3  من  اراضي  دير شرف  فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون .
اسم المورث حسب  حجة االرث   اسم المورث حسب جدوال الحقوق 

صادق محمد احمد فقها   صادق محمد احمد الفقهاء  
عاشه راغب عبد الله الفقهاء عاشه راغب عبد الله الفقهاء  

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

تنويه
ورد اسم البائع ماجد عمر عطية عمر في إعالن الجريدة بتاريخ 2012/5/14 في 

جريدة »األيام«، والصحيح هو ماجد محمد عطية عمر. لذا اقتضى التنويه في 

المعاملة 2012/609 .

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: 2012/2901
التاريخ: 2012/7/30

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2012/2901

إلى المحكوم عليه: سعيد عبد الرحمن محمد سعيد خراز وآخر محل إقامة له نابلس رفيديا عمارة 
بالل طبيلة ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي هذه في 
هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2012/2901 
وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 2700 دينار وإخالء مأجور لصالح المحكوم له فراس سميح روحي 
طبيلة فإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون 

بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2790/ج/2012

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: محمود أحمد عبد الرحمن مصلح وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/3521 عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع 
على القطع 207 + 208 + 209 حوض رقم 11 حي 1 من أراضي بيتونيا، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

محمود احمد عبد الرحمن مصلح فوزية مصطفى حسن فرحات   
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2785/ج/2012
التاريخ: 2012/8/7

نادي  الناصر محمد مصطفى  السيد: عبد  الله  رام  إلى دائرة األراضي  أنه تقدم  للعموم  يعلن 
الدورية رقم 11407 بتاريخ 2012/7/11 الصادرة من  الوكالة  وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب 
كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 52 حوض رقم 1 من أراضي جفنا، فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(    

عبد الناصر محمد مصطفى نادي منير شحادة ابراهيم المشارقة  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2721/ج/2012
التاريخ: 2012/7/31

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: زكي سعيد زكي فرح وذلك بصفته 
وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2003/1761 بتاريخ 2003/3/2 والمعطوفة على الوكالة 
الدورية رقم 99/5295 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 95/139 الصادرة من كاتب عدل رام 
الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 404 حوض رقم 26 من أراضي البيرة، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

زكي سعيد زكي فرح جهاد منصور محمود محمد عيدة  
ياسر منصور محمود محمد عيدة
جاسر منصور محمود محمد عيدة

دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 2657/ج/2012
2659
2660

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: حسام عبد الحق عبد الله قنداح وذلك 
رقم  والدورية   2004/10/12 بتاريخ   2004/12252 رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  دوريًا  وكياًل  بصفته 
2005/11678 تاريخ 2005/2/6 الصادرة من كاتب عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 29 
حوض رقم 1 من أراضي أبو شخيدم، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة 
األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

حسام عبد الحق عبد الله قنداح ورثة محمود أحمد عبد الغني أبو ظاهر  
دائرة األراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 1510/ج/2012

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيد: رسمي أحمد حسني حسان وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/6942 بتاريخ 2012/2/29 الصادرة من كاتب 
عدل رام الله، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 107 حوض رقم 6 من أراضي جفنا، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

رسمي أحمد حسني حسان ياسر ابراهيم محمد خطاب   
دائرة األراضي رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2011/507 مدني
التاريخ: 2012/5/24

مذكرة تبليغ قرار بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2011/507

إلى المدعى عليهما/ 1. جورج بطرس صالح اسليم 2. ادوارد جورج اسليم عنوانهما/ الطيبة ومجهولي محل 
اإلقامة حاليًا.

الحقوقية رقم 2012/507 والمقامة عليكما  بالقضية  الله أصدرت ضدكما قرارًا  رام  بأن محكمة صلح  أعلمكما 
من المدعي/ الياس داود الياس ناصر/ الطيبة بواسطة وكيله المحامي/سامر عوض موضوعها/ إزالة شيوع في 

قطعة األرض وهذا نصه كما ورد في مضمون القرار:
الحكم

الصادر عن محكمة صلح رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : القاضي السيد أنطون أبو جابر.

كاتب الضبط : منير موقدي.
أقام المدعي: الياس داود الياس ناصر.

وكيله المحامي: سامر عوض.
هذه الدعوى ضد المدعى عليهما: 

جورج بطرس صالح اسليم.
ادوادر جورج اسليم.

وموضوع الدعوى: إزالة شيوع في قطعة أرض غير مقدرة القيمة.
وذلك بناء على األسانيد واألسباب التالية:

1. يملك المدعي والمدعى عليهما على الشيوع قطعة األرض رقم 12 حوض 12 الخلة الشامية من أراضي الطيبة 
قضاء رام الله والبالغة مساحتها 1901 ألف وتسعمائة وواحد متر مربع.

2. يملك المدعي ما مقداره ستون حصة من أصل مائة وعشرون حصة أي ما يعادل 950 مترًا مربعًا أما المدعى 
عليه األول يملك ما مقداره ستة وثالثون حصة من أصل مائة وعشرون حصة أي ما يعادل 570 مترًا مربعًا 
والمدعى عليه الثاني يملك ما مقداره أربع وعشرون حصة من أصل مائة وعشرون حصة أي ما يعادل 380 مترًا 

مربعًا في قطعة األرض رقم 12 حوض 12  الخلة الشامية من أراضي الطيبة قضاء رام الله.
3. المدعي يتضرر من بقاء الحال على ما هو عليه األمر الذي ألحق ويلحق به أضرارًا فادحة ويؤثر على حسن 

تصرفه وانتفاعه في قطعة األرض موضوع هذه الدعوى.
أعاله وهو على استعداد  الموصوفة  الدعوى  الشيوع في قطعة األرض موضوع هذه  بإزالة  المدعي يرغب   .4

لتقديم أي ضمانات تراها محكمتكم الموقرة مناسبة.
5. الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والحكم بهذه الدعوى نظرًا لماهيتها.

الموقرة  محكمتكم  من  المدعي  يلتمس  أخرى  أسباب  من  الموقرة  محكمتكم  تراه  ولما  تقدم  لما  الطلب:   .6
تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين جلسة للنظر بهذه الدعوى حسب األصول 

والقانون.
وبعد غّب اإلثبات الحكم للمدعي بإزالة الشيوع في قطعة األرض موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليهما 

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنًا وفي جلسة 2011/10/17 تم محاكمة المدعى عليهما حضوريًا وكرر وكيل المدعي الئحة 
الدعوى وقدم بينته وهي عبارة عن سند تسجيل لقطعة األرض موضوع الدعوى حيث أبرزت وميزت باألحرف 
م/1 وفي جلسة 2012/1/25 تم االنتقال إلى رقبة العقار موضوع الدعوى وفي جلسة 2012/3/5 قدم وكيل المدعي 
باقي بينته وهي عبارة عن تقرير خبرة مقدم من الخبير عبد الله العزة حيث أبرز وميز بالحرف م/2 وختم وكيل 
المدعي بينته وترافع قائاًل سند للبينة المقدمة فإنني ألتمس من المحكمة الحكم حسب ما جاء في تقرير 

الخبرة وفي الئحة الدعوى وفي جلسة 2012/4/3 اختتمت المحاكمة بتالوة القرار التالي:
المحكمة

بالتدقيق في الئحة الدعوى المقدمة من قبل المدعي والبينات المقدمة فيها تجد ما يلي:
أواًل: إن موضوع هذه الدعوى تتمثل في إزالة شيوع بين المدعي الياس داود الياس ناصر والمدعى عليهما 
جورج بطرس صالح اسليم وادوارد جورج اسليم في قطعة األرض موضوع الدعوى رقم 12 من الحوض 12 الخلة 

الشامية من أراضي الطيبة قضاء رام الله.
ثانيًا: لقد تم إجراء محاكمة المدعى عليهما حضوريًا وبالتالي لم يتقدما بأية بينة.

ثالثًا: إن بينة المدعي في هذه الدعوى تمثلت في المبرز م/1 وهو عبارة عن سند تسجيل لقطعة األرض موضوع 
الدعوى قطعة رقم 12 من الحوض 12 الخلة الشامية من أراضي الطيبة قضاء رام الله إضافة إلى المبرز م/2 وهو 

عبارة عن تقرير الخبير المّساح عبد الله عيدة المؤرخ في 2012/2/29.
رابعًا: المحكمة من خالل التدقيق في تلك البينات تجد أن المبرز م/1 وهو عبارة عن سند تسجيل قطعة األرض 

موضوع الدعوى ومن خالله يتبين أن المدعي والمدعى عليه مالكين لحصص كما هو وارد في ذلك المبرز.
خامسًا: إن المحكمة وبتدقيق تقرير الخبير المساح عبد الله العيدة المبرز م/2 تجد أنه ورد فيه على الصفحة 

الثانية في البند السابع أن األرض موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة ألصغر حصة فيها.
وبتطبيق القانون على تلك الواقعة وبالرجوع إلى قانون تقسيم األموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 لقد 
نصت المادة 2 فقرة 2 على أنه )يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت المنفعة 

المقصودة منه ال تفوت بالقسمة وإذا كانت غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه بنتيجة المزاد العلني(.
وعليه

فإن المحكمة تقرر الحكم بما يلي:
أواًل : إزالة الشيوع بقطعة األرض موضوع الدعوى رقم 12 من الحوض 12 الخالة الشاملة من أراضي الطيبة قضاء 
رام الله وذلك ببيعه بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ على أن توزع بين الشركاء في قطعة األرض موضوع 

الدعوى )المدعي والمدعى عليهما( في الئحة الدعوى كل حسب حصته بسند التسجيل.
بسند  حصته  حسب  كل  المحاماة  أتعاب  دينار  وثالثمائة  والمصاريف  الرسوم  بدفع  الشركاء  إلزام  ثانيًا: 

التسجيل.
حكمًا صدر حضوريًا وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المدعي وغياب المدعى عليهما 

قاباًل لالستئناف وأفهم في 2012/4/3.
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يجوز  المدنية  المحاكمات  المادة )193( فقرة 2 من قانون أصول  بأحكام  وعماًل 
لكم تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس ذلك يصار باإلجراءات وفق 

أحكام القانون.
مع االحترام،

رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله
رانية خربطلي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقم : 2012/464

التاريخ : 2012/08/05

إعالن بيع بالمزاد العلني 
 صادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية 

رقم 2012/464 
المنفذ : خالد وليد ابراهيم حميض/نابلس بواسطة وكيله المحامي غازي زهران 

المنفذ ضده : عبد الرؤوف محمد عبد الله الداري /نابلس حارة الياسمينه 

نعلن للعموم عن بيع كامل قطعة االرض رقم 28 حوض 24058 موقع الجناين  ووادي التفاح 

من اراضي نابلس والبالغة مساحتها 362 متر مربع لعدم قابليتها للقسمة الصغر حصة فيها 

وذلك حسب االوصاف المدرجة ادناه وذلك لمدة 15 يوم من تاريخ النشر في هذا العدد وعلى 

من يرغب بالشراء والمزاوده الحضور لدائرة تنفيذ نابلس أو مراجعة الدالل محمد بالل اسمه 

حامل قائمة المزاد بعد ان يدفع تأمينا وقدره 5 % من قيمة االحالة المؤقته والبالغة 30000 

دينار مع العلم ان المنفذ ضده يملك 4 حصص من اصل 16 حصه والمنفذ يملك 12حصه من 

اصل 16 حصه  في نهاية المدة ستعطى االحالة القطعية وتسجل القطعة باسم المزاود االخير 

بالبدل االعلى وانه رسوم التسجيل والداللة والطوابع تعود على المشتري  المزاود  )المشتري( 

وتم تحديد يوم االحد الموافق 2012/09/02 موعدا لبيع القطعة في باحة محكمة بداية نابلس 

حيث ستبدأ المناداه من قبل الدالل المذكور اعاله الساعة العاشرة صباحا . 

اوصاف العقار :   

- يقع في نابلس وادي التفاح شارع حيفا ويقع محاذاة الوادي على الشارع العام وتحت مستوى 

الشارع وقليلة االنحدار 

- عرض العقار من الشرق نصف متر ومن الوسط ستة امتار ومن الغرب متران وطولها يقاس 

28متر 

- قدر سعر المتر المربع الواحد ثمانون دينار اردني 

مع االحترام

مأمور التنفيذ 

اياد مشهور 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 67/ق/2012
التاريخ: 2012/8/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد إياد عبد الرحمن عودة  وذلك 
بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 97/3115 بتاريخ 97/10/30 الصادرة عن عدل 
على  بيع  بمعاملة  وذلك  باألردن،  الخاصة س 8 ص 153 من س.ف  على  والمعطوفة  طولكرم 

القطعة رقم س10 ص 100 من أراضي طولكرم
فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

وكيل دوري: إياد عبد الرحمن عودة بهية وآمنة ويونس وكاملة  
وكيل خاص: رسمية عبد الله يونس الفار ورسمية أوالد عبد الله  

يونس الفار
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

جنين: المطالبة بتعديل قانون الهيئات المحلية بما يضمن 
إشراك الشباب انتخابًا وترشيحًا في االنتخابات المقبلة

جني����ن � محمد ب����اص: طالب مركز 
والديمقراطية  اإلنس����ان  إعام حقوق 
"ش����مس"، أم����س، بض����رورة إدخ����ال 
الهيئ����ات  قان����ون  عل����ى  تعدي����ات 
الشباب  المحلية، بما يضمن إش����راك 
االنتخابات  ف����ي  وترش����يحا  انتخاب����ا 
المقبلة، وذلك في بيان أصدره المركز 
لمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي 
يصادف الثاني عش����ر من آب من كل 
عام، واعتمد من قبل الجمعية العامة 

لألمم المتحدة  في العام 2000.
وق����ال إنه وعلى الرغم من مش����اركة 
الشباب والشابات في الثورات العربية، 
إال أنه����م ما زالوا يعيش����ون صعوبات 
وتحديات كبيرة تزداد تداعياتها في 
ظل استثنائهم، حيث ما زالت األمية 
تشكل نس����بة عالية، وما زالت الفجوة 
كبيرة بين خريجي مؤسسات التعليم 
العالي واحتياجات س����وق العمل، وما 
زالت البطالة بين الش����باب متفش����ية، 
األم����ر الذي يقتضي إص����اح التعليم 
بما يكف����ل ج����ودة التخ����رج، وتأمين 
التأمين  فرص عمل مائم����ة، وتوفير 
االجتماعي عل����ى نحو يوفر الطمأنينة 

واألمان االجتماعي.
وشدد مركز "شمس"، على ضرورة أن 
يترتب على إحداث التغيير المنشود، 

بن����اء العق����ل الش����بابي على أس����اس 
الحرية واإلبداع، والقدرة على التفكير 

واالبتكار والكشف واالختراع.
نستش����رف  حت����ى  "إنن����ا  وتاب����ع 
والشابات،  للش����باب  واعدا  مس����تقبا 
يتوج����ب تكثي����ف الجه����ود وب����ذل 
المزيد من األعم����ال، وتفعيل الخطط 
المتعلقة  واإلس����تراتيجيات  والبرامج 
لمعرف����ة  والش����ابات،  بالش����باب 
توجهاته����م، واالقتراب من همومهم 
أفضل  في  والبح����ث  واهتماماته����م، 
صيغ في كيفية إدماجهم، باعتبارهم 
رأس مال بشري فاعل، ما يضع مختلف 
الحكومي����ة ومنظم����ات  المؤسس����ات 

المجتمع المدني أمام مسؤوليتها.
ودعا المركز، إلى تفعيل المش����اركة 
والش����ابات،  للش����باب  السياس����ية 
مؤكدين، أن اس����تمرار إبقاء الش����باب 
بعيدين عن المش����اركة السياس����ية، 
يجعلهم يمثلون قنابل قابلة لانفجار، 
باإلضافة إلى حالة الفراغ السياس����ي 
التي يعيش����ونها جراء تهميش����هم 
وع����دم االهتمام بقضاياهم في برامج 

وأنشطة األحزاب السياسية.
المرتبطة  أس����بابه  لذل����ك  أن  ورأى، 
بطبيع����ة ه����ذه األح����زاب وبرامجه����ا 
وخطابه����ا  للش����باب،  الموجه����ة 

يتطل����ب  ال����ذي  األم����ر  السياس����ي، 
إع����ادة النظ����ر ف����ي كيفي����ة تفعيل 
طاقات الش����باب، وإع����ادة جذبها إلى 
األح����زاب، والعمل العام، وتفعيل دور 
المؤسس����ات األهلية م����ن خال إعادة 
صياغة أولوياتها وبرامجها انس����جاما 
م����ع األجن����دة الوطنية، بم����ا يتكامل 
في العم����ل بينها وبين المؤسس����ات 

الرسمية.
وق����ال مرك����ز "ش����مس" أن عملي����ة 
التغيي����ر والخروج م����ن النفق المظلم 
الصعوب����ات  تعترضه����ا  والت����ي 
والمعوقات، وعلى الرغ����م من التاريخ 
المشبع بالهزائم والمتاعب والمخاطر 
واالنكس����ارات واالنقس����ام واالنكفاء، 
أكثر  لمس����تقبل  التأس����يس  تتطلب 

إشراقا وإنسانية.
وأضاف إن الش����باب يشكلون الجزء 
الجوهري م����ن أزمة التغيي����ر، ألنهم 
القوة المحركة األساس����ية، وينتجون 
الجديد من أفكار جيلهم األكثر قدرة 
عل����ى التعبير ع����ن همومهم، فتكمن 
فيه����م الحيوية والحم����اس، واإلبداع 
والتأل����ق، والازمة للتغيي����ر، والقدرة 
عل����ى العط����اء، والرغبة ف����ي التجديد 
والت����ي تصل حد التم����رد والعصيان، 
من أجل كس����ر القيود التي تقف أمام 

تطلعاتهم.
وطالب "شمس" بالعمل على إضافة 
االنتخابات  بقان����ون  خاصة  تعديات 
التش����ريعية والمحلي����ة، بم����ا يضمن 
إش����راك الش����باب انتخابا وترش����يحا، 
وب����دور أكب����ر لمؤسس����ات المجتم����ع 
المدن����ي اتجاه الش����باب والش����ابات، 
وطني����ة  إس����تراتيجية  وصياغ����ة 
يشارك في رس����مها معالمها الشباب 

والشابات.
ورك����ز، على ضرورة تش����جيع وتبني 
الحكومة للمبادرات الشبابية، والعمل 
عل����ى إيجاد ف����رص عم����ل، والحد من 
البطالة، واس����تثمار وتفعيل وس����ائل 
الش����باب  لتوجيه  المختلفة  اإلع����ام 
والش����ابات، ومطالبة القط����اع الخاص 
بالمس����اهمة بفعالية في دعم برامج 
المس����ؤولية المجتمعية والش����بابية، 
وإتاح����ة الفرص����ة للتبادل الش����بابي، 
ودعم المؤسس����ات الش����بابية، ونشر 
ثقاف����ة التس����امح والتعاي����ش بي����ن 

الشباب.

إفطار رمضاني إسالمي مسيحي في القدس
الق���دس - "وفا": أقامت جمعية تطوي���ر حارة النصارى المقدس���ية إفطارًا رمضانيًا، 
مساء أمس، ألكثر من 2٥0 مقدسيًا من أهالي وتجار البلدة القديمة بالقدس ومناطقها 
حمة المجتمع المقدس���ي وإحياءه لكافة المناس���بات 

ُ
المختلف���ة، في خط���وة لتعزيز ل

الدينية ألبناء المجتمع المقدسي.
وش���ارك باإلفطار وزير ش���ؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، الذي اعتبر أن هذا 
اليوم ه���و يوم جميل جدًا ومفخرة إلنج���ازات أبناء القدس، مؤك���دًا أن تآخي المجتمع 

المقدسي ال بد أن ينتصر على الغرباء حتى تتحرر القدس عاصمة فلسطين األبدية.
وقال رئيس جمعية تطوير حارة النصارى جورج مياريوس، "إن اإلفطار يقام للس���نة 
الخامس���ة على التوالي، كنوع م���ن رد الجميل إلخواننا الذين يحتفل���ون مع أبناء حارة 
النصارى بالبلدة القديمة بعيد المياد كل عام، ونحن بدورنا نش���اركهم مناس���باتهم 
ونحتفي بها، بمشاركة أعضاء جمعيات ونوادي ومؤسسات وتجار من القدس"، موضحًا 
"هذه عادة بين أبناء البلدة القديمة وجمعياتها، الهدف ليس الطعام والش���راب وإنما 

المحبة والتآخي".
وأض���اف مياريوس: "ه���ذه الفعاليات تن���درج تحت خطوات نتخذها كمقدس���يين 
لتوحيد الصف ألننا في خندق واحد، حتى نتمكن من الخاص من االحتال الذي يسلب 

مقدساتنا وتاريخنا ومستقبلنا".
من جانبه، قال الحاج علي المس���لماني من القدس وأحد المش���اركين في اإلفطار، إن 
أهالي القدس يعيش���ون حالة من التزاور والتعاض���د والتاحم في هذه األيام الكريمة 
وف���ي كل األيام، وأضاف "نبارك توجه إخوتنا المس���يحيين ونؤكد الحفاظ على التآخي 

بين كنيسة القيامة والمسجد األقصى المبارك".

خالل مؤتمر صحافي لمنتدى المنظمات األهلية 

رام الله: المطالبة بقانون عقوبات 
عصري يحمي المرأة من العنف

رام الله � "األي���ام": طالب منتدى 

لمناهض���ة  األهلي���ة  المنظم���ات 

بإقرار مش���روع  المرأة،  العنف ضد 

قانون عقوبات فلس���طيني عصري، 

تن���ص مواده عل���ى حماي���ة الحق 

الحي���اة واألم���ن ودون تمييز،  في 

وس���ن قانون يحمي المرأة واألسرة 

من العن���ف، وإقرار قان���ون أحوال 

شخصية يحمي حقوق النساء.

ج���اء ذلك خال مؤتم���ر صحافي، 

في رام الله، أمس، نظمه المنتدى، 

الذي يضم في تش���كيلته العديد 

من المؤسس���ات النسوية الناشطة 

في قضايا النساء.

ودع���ا المنت���دى إل���ى تش���كيل 

لجنة تحقيق رس���مية ف���ي مقتل 

الزوجة من بي���ت لحم للوقوف على 

الحماية  توفير  لضم���ان  الحقيقة، 

للنساء، ومطالبة الجهات المسؤولة 

بإنزال أقصى وأشد عقوبة بالجاني، 

واإلسراع في اإلجراءات حتى يشكل 

ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه 

بالتع���دي عل���ى اآلخرين أو س���لب 

حياتهم.

واعتبر المنت���دى أن جريمة قتل 

النس���اء وصمة عار ف���ي جبين كل 

فلس���طيني حر، وال تليق بش���عب 

يس���عى إلى الحرية واالس���تقال، 

ورأى أن عدم إق���رار قانون عقوبات 

رادع، وغياب قانون يحمي األس���رة 

من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية 

قائمة على التمييز وعدم المساواة 

للمرأة  بدوني���ة  للم���رأة  والنظ���رة 

يس���اهم في انتهاك حقوق المرأة 

في الحياة.

وأكدت عضو المجلس التشريعي 

خالدة جرار، أن خطورة قتل النساء 

تكم���ن في تك���رر عملي���ات القتل 

واستس���هاله، وبش���اعة مضم���ون 

وش���كل الجرائ���م المرتكب���ة، فيما 

رفح: "جمعية المرأة الفلسطينية 
للتنمية" تنظم أمسية رمضانية نسائية

غ���زة - "األي���ام": نظم���ت جمعية 
الم���رأة الفلس���طينية للتنمية في 
غزة، أول من أمس، أمسية رمضانية 
نس���ائية ضم���ن فعاليات مش���روع 
النفس���ية،  واالستش���ارة  اإلرش���اد 
وذلك في مقر المكتبة الثقافية في 
بلدية رف���ح، بحضور ٥0 مواطنة من 
الفئات الش���ابة في محافظتي خان 

يونس ورفح.
فق���رات  األمس���ية  وتضمن���ت 
ثقافي���ة وترفيهية للنس���اء منها 
فقرات الش���عر واألغان���ي الوطنية، 

والمسابقة الثقافية.
األخصائية  األمس���ية  افتتح���ت 
منى أبو بريكة بكلمة عرفت النساء 
فيها عن جمعية المرأة كمؤسس���ة 
نس���ائية وبرامجها لدع���م وتطوير 

خال الثاثين عامًا الماضية.
وأش���ارت إل���ى أنش���طة مش���روع 
النفس���ية  واالستش���ارة  اإلرش���اد 
والذي يقدم للنساء واألطفال الدعم 
النفس���ي واالستش���ارة النفس���ية 
في كاف���ة مناح���ي الحياة، س���واء 
ف���ي مكاتبه���ا بالضف���ة الغربي���ة 
وقطاع غزة، أو عب���ر الخط الهاتفي 
المجاني، كما أش���ادت بدور النساء 
الفلس���طينيات في تخط���ي أزمات 
الحرب والحصار والفقر، ووصفتهن 
بالجذور الضاربة في األرض من أجل 

حياة أفضل لألراضي الفلسطينية.
ومن جه���ة أخرى، قدم���ت د.وفاء 
أبو موس���ى المستش���ارة النفسية 
للبرنامج في القطاع كلمة وجهتها 
لجمهور النس���اء أكدت خالها على 
أهمية تبني النس���اء لمصادر القوة 
وأهمها  االجتماعي���ة،  الحي���اة  في 
المعرف���ة فهي تكس���ب  مص���ادر 
النس���اء القوة على التخطيط وتبني 
الحياة  وتطوي���ر  األفضل  البدائ���ل 
االجتماعي���ة بص���ورة أفض���ل كما 
تس���اعدهم عل���ى تخط���ي األزمات 
واكتس���اب الثقة بالنف���س وتدفع 

لتوكيد الذات.
الش���ابات  النس���اء  لفئة  أوضحت 
دور المرأة الفلس���طينية وتجربتها 
خ���ال تاري���خ النض���ال االجتماعي 
والسياس���ي ف���ي فلس���طين قب���ل 
النكبة وبعد النكبة وخال التهجير 
واللجوء، حيث أثبتن أنهن صانعات 
ف���ي  فاع���ات  ومش���اركات  ق���رار 
الكفاح والنض���ال والتقدم العلمي، 
واختتم���ت كلمتها بأهمية الجانب 
الترفيه���ي ف���ي الحياة النفس���ية 
للنس���اء حت���ى ف���ي ظ���ل أصع���ب 
الظروف االجتماعية لكونه الوسيلة 
النفس���ية في  للطاق���ة  المج���ددة 
ذات المرأة، ومس���اندًا كبيرًا لتحمل 
المزيد من الضغوط بصحة نفس���ية 

جيدة.
وشكرت بلدية رفح على جهودها 
المتعاونة مع مؤسس���ات المجتمع 

المحلي.
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وألقت الش���ابة أس���ماء نط

عام���ًا( قصي���دة ش���عرية بعن���وان 
المصري هشام  للش���اعر  تأش���يرة 
الج���خ تناول���ت الوضع السياس���ي 
واالجتماع���ي الع���ام ف���ي األرضي 
العربي���ة وطموح���ات ليك���ون واقع 

أفضل للكرامة والعزة والحرية.
وقدم���ت الطفلة من���ى صالح )13 
عام���ًا( مجموع���ة أغني���ات وطني���ة 
ألس���رى  إحداها  أهدت  واجتماعية 
الحري���ة الصامدي���ن ف���ي س���جون 
االحت���ال وكانت بعن���وان "من جوة 

الزنزانة".
واختتم���ت األمس���ية بمس���ابقة 
ثقافي���ة تلق���ت خاله���ا الفائزات 
باإلجابات الصحيحة جوائز أش���اعت 
أج���واء من الم���رح والس���عادة بين 

جمهور النساء.
وأوصت النس���اء الشابات بأهمية 
الثقافي���ة  األمس���يات  تنظي���م 
الترفيهي���ة  لألي���ام  باإلضاف���ة 
النس���اء فهي استحقاق إيجابي من 
المؤسسات النسائية في قطاع غزة 
لم���ا يعانيه من ظ���روف اجتماعية 

وسياسية قهرية.

المرأة سعاد شيوي إلى وقوع إحدى 

عش���رة حالة قتل نس���اء منذ بداية 

الع���ام، وآخرها كان���ت غير واضحة 

الجيران في  أح���د  التفاصيل، كون 

بل���دة الس���موع بالخلي���ل أبلغ عن 

قيام عائل���ة بدفن ابنتها، واعتبرت 

وجود سبع حاالت في غزة وأربع في 

الضف���ة الغربية من فئ���ات عمرية 

مختلفة، مؤشرًا على غياب القوانين 

الرادعة، عدا وجود نس���اء يقتلن وال 

يعلم أحد بذلك.

واس���تنكرت مديرة مرك���ز المرأة 

لألبح���اث والتوثي���ق، زهيرة كمال 

ع���دم التحرك من قب���ل المحيطين 

لجريمة قتل الس���يدة في بيت لحم 

لمن���ع وق���وع الجريم���ة، واالكتفاء 

بتوثيقها عبر تصويرها بالهواتف، 

مؤكدة دور األس���رة والمجتمع في 

مواجهة قضايا القتل ضد المرأة.

وقالت كم���ال: "المجتمع أصبح با 

قيم، ففي أقل من ش���هرين سجلت 

8 ح���االت قت���ل، 6 نس���اء ورجلين، 

س���لوكيات  المجتمع  ل���دى  فباتت 

تحتاج إلى معالج���ة، وتفعيل دور 

األس���ر لتعلب دورها في منع وقوع 

مثل هكذا جرائم".

وأضاف���ت: يج���ب ع���دم االكتفاء 

بالقول بأنن���ا مع اتفاقية س���يداو 

لتعد خدم���ة ش���فوية ال تغني وال 

تس���من من ج���وع بل نح���ن بحاجة 

الى قوانين وع���دم تعاطي االعام 

م���ع مصطل���ح القتل عل���ى خلفية 

الش���رف واعتباره���ا جريمة، ونحن 

لس���نا دول���ة قانون عندم���ا تغيب 

اجراءات ال���ردع للقتلى وعدم اقرار 

قان���ون العقوبات، مؤك���دة ضرورة 

إشراك الرجل في عملية رفع الوعي 

لدى الس���يدات ألن الرجل يعد من 

الداعمين لها.

تلقى التهم عل���ى المجني عليها، 

ف���ي محاول���ة لتغيي���ب التعاطف 

الضحية، وتصوير  م���ع  المجتمعي 

األمر وكأنه يبدو طبيعيًا.

واعتب����رت ج����رار أن اإلج����راءات 

مرتبطة بالقانون وتعديله، مشيرة 

إل����ى أن صن����اع الق����رار "يتهربون 

القان����ون لعدم رغبتهم  إقرار  من 

بأن يكونوا ف����ي مواجهة جزء من 

المجتمع، عل����ى اعتبار أن القضايا 

المجتمعية هي األكثر حساسية، 

كون صناع القرار يتجنبون الخوض 

للحف����اظ على  في قضاي����ا كهذه 

توازن م����ا لمحاولة ع����دم الدخول 

فيم����ا يعتق����د أن����ه تناق����ض مع 

المجتمع".

وتس���اءلت: لم���اذا ال يتم تعديل 

قانون العقوب���ات، فيما يقر قانون 

الضرائب في يوم واحد، ويقر قانون 

االرهاب في نصف ي���وم، مبينة أن 

القتل ال يتم على خلفية "الشرف"، 

بل ألس���باب أخرى تغلف ألس���باب 

الشرف للتهرب من العقاب.

من جهتها، أك���دت مدير طاقم 

شؤون األسرة س���ريدة حسين أن 

قتل أكثر من امرأة في شهر واحد 

المجتمع،  يعد مؤشرًا خطيرًا على 

ويج���ب ان يأخ���ذ ه���ذا المؤش���ر 

بعين االعتب���ار، وإال فإن المجتمع 

سينهار.

وقالت حسين: "لماذا هذا الصمت 

على استمرار الجرائم بحق النساء، 

أليس للجندي المصري روح وللمرأة 

أن  فعلين���ا  روح،  الفلس���طينية 

نغض���ب ذات الغضب عل���ى المرأة 

مثلم���ا غضبن���ا على قت���ل الجنود 

المصريين".

وطالب���ت بض���رورة اتخ���اذ كافة 

اإلج���راءات للتحقي���ق ف���ي ه���ذه 

الجرائ���م، وتش���كيل لج���ان فورية 

وإيقاع  الجرائم،  مرتكبي  ومحاسبة 

عقوب���ات رادع���ة، داعي���ة الرئيس 

محمود عباس إلى إصدار قرار واضح 

يؤك���د أن من يقتل ام���رأة يعاقب 

ذات العقوبة لقاتل الرجل.

بدورها، أش���ارت منس���قة برنامج 

اإلرش���اد ف���ي جمعية الدف���اع عن 


